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Uwaga: .• ,Nr l :~~>~u ~:~.~\Y~.E:~ _. _ ... _~.6a~l.. ... _ ...... . 
1. ~;~d~~ ;~~I~ra:~~a OSWI!!~~:.~.~~~~~_:'~.~.~:TIf!:::~::,.Z:~~.~~_~_gO z prawd~. starannego i l upelnega wypelnienia 

2. Jl'zel POSI(l~86In~ rub ryki oie znajduJ~ w -~~ nkretnvm przypadku zastosQwania, na relY wpisat "nie dotyczy". 
3. Osota skladaictca oswiadczenie ohowi"zana jest okreslit przynaleznosc poslezegolnych skladn ik6w 

maJ<ltkowych, dochod6w i zobowiqzan do maj'ltku odrll;bnego i majqtku obj ll;t ego mali e l'lskq wsp6lno~d<l 

maj<l tkow<j. 
4. Oswladcze nie man tkowe dotyczy maji1tku w kraju i za granJcq. 
5. Oswladclenie ma jijtkowe obejmuje r6wniei wie rzytelno~ti pie ni ll; ine. 
6. W t17ki A oswiaduen ia zawa rte Soli info rmacje jawne, W cZ ll;~ti B za~ informacje niejawne dotycz<ice adresu 

z )mi~Slkanla skladajqt ego o5wiadnenie oraz miejstCi poloienia nie ruchomoSci. 

CZ~SC t 

Ja, riie; podp 5~ny(.j), Beata Wiechowska, Chylinska, 
{imicm<l, n~lW'5k{) or~l n~! ... ,~ko rodowel 

uro(i,ol,y'aj 1 rzerwca 1982 r w Plonsku, 

l 171d ;lHill nllhll"I.:~ '\o. SC krt.'hlrl G m iuy 

Inlleisce l<ltfu(lnlenl~. ~lilrlOWisko lub runkqa) 

po lapozramt ;i~ z przepisami ~ z dnia 21 sie rpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziata lnosci 
gosrcd, rue! pi lez osoby pelniqce funkc.je publiczne (Dz. U. l 2017 r. poz. 1393) oraz !Jstawy z dnia 
8 marc, 1990 r. 0 samorzqdz ie gminnym (Oz. U. z 2017 r . pOZ. 1875). zgodnie Z art. 24h tej ustawy 
oswadtzam. U pos1adam wchodz<tcc w sldad malienskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowi<jce m6j 

majqtf:~ oJr~~ r) (: 

I. 

Zascby )j'nH~l e 
- sroilk pieni-;zne qromadzonp. w walucie pol skiej: 13000 zf 
-sroJk pie'w~ine ZI' romadzone w walucie obcej: !lie dotyczy 
- pa~IP Y NartoscioN(> : nie dotyczy na kwotE:: nie dotYClY 



II . 

1. D)rn ? po ... ,r rzcbnj' 310 m2, 0 wartosci: 400000 zl tytU! prawny:malie r'lska wspolnosc maiijtkowa 

2. "' ips hnie 0 pO~'Jlerzchn i: nie dotyczy m', 0 wa rtosci : .nie dotyczy tytul prawny: nie dotyczy 
3. Gosp)darstwo ralne: 

radz,-j ,~osrodarstwa. produkcja ros linno-zwierzE:ca, powierl chnia: 30,12 ha fiz. 
a wa tosci. 750 000 zl 
rc,rlz. J l a bl,dowy bUrJ ynek mwentarsko - skladowy, garai 
t\ tul p~awrly maL-e nska wsp61nosc n· ajqtkowa 

Z reg) tytu'..I oSlqgn q lem(~lam ) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: przych6d 
1'59550 4 3 II doc~6d 89074,70 zl. 

4. Inne ' iN Ucho mo$ci: 

III. 

powie rzchnia : UdWli w 1/8 cz~sci domu i 1/8 cz~sci gospod arstwa rolnego 0 powierzchni 1,41 ha 
o wa tosci; 60000 

t \ tul pra w ny: po:,'clilowienie sqdu 0 nabyci u spadku 

PosiJdam UdZlilty w soolkach handlowych - nalety podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
nie dot\'c.:y 

udzla ly "e stanowiq: pakiet wi~kszy nit 10% udzialow w sp6ke: nie dotyczy 
Z teg0 t ltu lu \i <l: gn, dcm ( ~la m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 

PosiaClam aktJe w sp61kach handlowych - nalciy podac liclb~ i emitenta akcji: 
nie dotyczy 

akcje te stanowiq paklet wi~k szy nii 10% akcji w spoke: 
nie dot"czy 
Z tego t I tul u (J',i qgn.l lem (~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nab{l'r:1(,lmj (nau,,1 (noj ma/ionek, z wylq:czen iem m ienla przynaleinego do jego majq:tku odr~bnego) 
od 50(a~b\J P.l!) stwa, innej par'lstwowej osoby prawnej, Jednostek samorzqdu terytorialnego, ich 

zw iqzk6 ...... kornunalneJ osoby prawneJ lub zwi'lzku metropolitalnego nast~puj'lce mien ie, kt6re podlegalo 
zbyci J \/ drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datt;; nabycia, ad kogo: .nie dotyczy 

VI. 

1. PrOW)dl~ (11 alahosc gospoda rczq : (naleiy podac form~ prawnq: i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy 



- c!.cb'~cie nie dr ,tyczy 

- WSI 61n ie z Inny 'ni osobami nie dotyczy 

Z tego t'tw lll osi<wnqlem(<<:lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: .nie dotyczy 

2. Z.lr;qd; ... m dziala lnosciq gospodarczq lub Jestem przedstawicielem, peinomocnikiem takiej dzialalnosci 

(naJe:y podac form~ prawn., i przedmiot dzialalnosci); .nie dotyczy 
- oscbj~c;e nie dotyczy 

- #sr6 'lIe 7 nn,/ Ini o~obam i nre dotyczy 

Z ~~g')' (tuftJ osiqg nqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nle dotyczy 

VII. 

1. IA -;P JI<ad \" andiQwych (nazwa, siedziba sp6Ikj): nle dotyczy 
- j~s'e''1 czlonk icrn zarzqdu (od kiedy): nle dotyczy. 

- jes' e·,.., czlonki('1l1 rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 

- j;~s' e"""1 czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 

Z teg'> tytulu osiqgn<l tem (~lall1) w roku ub ieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 
2. VI.' sp l tdzlelnlach 

n (dJtvczy 

- jes· e""1 Gil nk 'f'm zarzildu (ad kiedy): nie dotyczy 

- jr>s'e ""l c;lonk icm rady nadzorcze; (od kiedy): nie dotyczy 

- jes;clTl c.lcnklem komisj i rewizYJnej (ad kiedy): .nie dotyczy 
Z leg") :ytu'u OSiq gn illem{~'am) w roku ubleglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

3. \/I. /O'ldacjal:h pre Nadzqcycn dzialalnosc gospodarczq: 
n { d ) tvCZI, 

- j~s·e·, czknkl(-'n zdrzildu (od kiedy): nle dotyczy 

- ;~s' e '" czlonkiun rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jesi e,"" czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku 

ub 'er1yrn doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 

Inne dcchod\ r)Siqrmc Z tytulu zatrudnienia lub Inne; dziafalnosci zarobkowej lub zajE:c, z podaniem 

kwot ul'yskiv'i'lnycb z <azdego tytulu: doch6d z tylulu umowy 0 prac~ w Urz~dzie Gminy 

Babosze~vo . Z tego tytutu osi~gnc:t.em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : 109036,31 
zl- dod"ad Jrutto 

IX. 
Skta::ln,i i mie I~ ru homego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

na\cz/l oJaC: l arh:, medel i ' ok produkcjl): 
samoct-jd os Ji o'Wy Nissan Oashqai , 2007r., malzenska wsp61nosc maj~tkowa 
sarr~cl" jd os ~ow~ Toyota Rav 4 2003. malienska wsp61nosc maj9tkowa 

Volk:.wi);en Tr.mspoL.:r 2,4, 1998r., wsp61wlasnosc 

ci itgnii !- oton, 104 kM. 2011, maUenska wsp61 nosc maJqtkowa 

Ci<lgl'i>< f oton, ,r; kfV: . .<014, malzenska wsp6lno~c maJ<l tkowa 



Przy, . l:1 J. ;:>R(!~AR. r',1:::f653J] ,mahenska wspolno~c fTlajqtkow;;I 

Rou l'J' I lk. UR ,L..S N218P. malzen~J:;l wsp61nosc m<1jatkowd 

Plug c:br lcaln'( AGROMASZ, P03, malzenska wspolnoSc maJ<ltkQwa 

x. 
Zob<l,vi Iz<:,n ia ' ien; .inc 0 warto~d powyiej 10000 zlotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz 
war J"'Ik , a j<:k ch z"staly udzielone {wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..... 

1 K'~dyt in Nestyc.Yjny w ramach dzialania Modernlzacja gospodarstw rolnych, BS Plonsk, wysokosc 

l ')9')Q') do SiJlaty 44 000 zl, termin do 02.082021r 

3 k ec.lyt i, NestycYlny na utworzenie lub urzqdzenie gospodarstw rolnych, Bank Pekao S.A. 
C ech;,rOW,II, {SOkost 100000 zl, do sptaty 38000,00 zl, termin 31.07.2021 

4 k' dyt it- westycYJny na zakup utytk6w rolnych, BS Plonsk, wysokoU 133000, do splaty 70 740,00 zl, 
It.rmlt 9.1210Br 



cz~sC , 

Pow·n~,l' OSwiildczen ;e skladam swiadomy{a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 
/ub zataJerll€ prawdy grozi kara pOlbawlenia wolncSci. 

SM~~ko1t1Q{~001.wl 
(,. "S(:Q" c., ta l 

l0iil.~9:~f!?co..tQ. 
(pOOp'sl 

Ni~ ..... ljsciw' kr('~ Ie. 
Nie dot /ezy dzia/alnosci wytworcz ej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwjerz~cej, w formie 
i nM· So gL ~pod" 'stwa rodzinnego. 
Nio? d. t.Oy -"d n"dzorCZYCh sp61d7ielni m ieszkaniowych. 


